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Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze, poza konserwacją, obsługą codzienną  

i przeglądami technicznymi, podlegają naprawom. Naprawa składa się z kolejnych 
czynności lub operacji zmierzających do przywrócenia maszynie jej pierwotnej 
sprawności technicznej. 
 

 

1. RODZAJE NAPRAW  
Naprawy ciągników i maszyn rolniczych dzieli się w zależności od różnych kryte-

riów, ale zasadniczo rozróżniamy dwa rodzaje napraw, a mianowicie:  
 naprawy wynikające z aktualnych potrzeb, 
 planowe naprawy zapobiegawcze. 

 
Obecnie stosowany jest system planowych napraw zapobiegawczych całego 

sprzętu technicznego stanowiącego własność indywidualną, spółdzielczą lub objęte-
go zespołowym użytkowaniem w kółkach rolniczych i zespołach maszynowych. 

Podstawą tego systemu jest plan naprawy danej maszyny po określonym czasie 
pracy i określonej liczbie przeglądów technicznych. Naprawę planuje się i wykonuje 
przed sezonem pracy lub po tym sezonie, nawet wtedy, gdy pozornie wydaje się, że 
maszyna jest technicznie sprawna, bo nie uległa żadnym uszkodzeniom. W ten spo-
sób unika się dokonywania napraw w okresie użytkowania maszyny, kiedy ulega 
ona uszkodzeniom na skutek nadmiernego zużycia niektórych jej części lub zespo-
łów. 

Gdy naprawy wykonuje się dopiero wtedy, gdy maszyna staje się niesprawna, to 
najczęściej musi być ona oddana do naprawy w najgorętszym okresie prac polo-
wych, co wpływa niekorzystnie zarówno na organizację prac rolniczych, jak i orga-
nizację prac warsztatowych i w konsekwencji powoduje zwiększenie kosztów lub 
pogorszenie jakości napraw. Taki system napraw wynikających z aktualnych po-
trzeb jest stosowany często przy indywidualnym użytkowaniu maszyn, gdzie szuka-
jąc pozornych oszczędności przedłuża się okres międzynaprawczy i oddaje maszynę 
do planowanej naprawy wtedy, gdy jest już ona nadmiernie zużyta lub uległa po-
ważnemu uszkodzeniu. Do napraw nie planowanych zalicza się także wszystkie na-
prawy awaryjne, a także w pewnym stopniu naprawy gwarancyjne. Do napraw pla-
nowanych zaliczamy naprawy bieżące, naprawy średnie i naprawy głów-
ne(renowacyjne). 
 

Naprawa awaryjna polega na przywróceniu sprawności technicznej maszynie, 
która uległa uszkodzeniu na skutek wypadku, gwałtownego a nieprzewidzianego 
przeciążenia lub z powodu niewłaściwego użytkowania maszyny.  

Naprawa gwarancyjna następuje w okresie docierania i w pierwszym okresie 
normalnej eksploatacji maszyny (w okresie gwarancyjnym), kiedy mogą wystąpić 
usterki,  
a nawet uszkodzenia z powodu niewłaściwego montażu fabrycznego, z powodu za-
stosowania przez producenta niewłaściwego materiału lub złej konstrukcji części 
czy zespołu. W okresie gwarancyjnym, określanym przez fabrykę, koszty napraw 
pokrywane są przez zakład produkcyjny lub przez instytucją sprzedającą maszyny.  

Naprawa bieżąca, zwana w przypadku niektórych maszyn i narzędzi rolniczych 
okresową obsługą techniczną, obejmuje planowe zabiegi naprawcze i wymianę nie-
których części i zespołów, których wartość nie przekracza 10% wartości nowej ma-
szyny.  

 



Odnośnie mniej skomplikowanych maszyn, a także niektórych urządzeń i narzędzi 
rolniczych, nakłady robocizny i koszty materiałów na naprawy bieżące nie są od-
dzielnie planowane, gdyż mieszczą się w kosztach przeglądu technicznego  
i konserwacji wykonywanej po sezonie pracy. 
Okresową obsługę techniczną lub naprawę bieżącą niektórych maszyn i narzędzi 
rolniczych wykonuje się w małych warsztatach gospodarstw czy przedsiębiorstw 
lub nawet na miejscu pracy bądź w miejscu przechowywania sprzętu technicznego. 
Naprawa średnia obejmuje wymianę lub naprawę zasadniczych części czy zespo-
łów mechanizmów, których wartość nie przekracza (wraz z kosztem montażu) 30% 
wartości nowej maszyny. Naprawy te przeprowadza się w warsztatach specjali-
stycznych, warsztatach rejonowych, a także w małych warsztatach przedsiębiorstw  
i gospodarstw, gdzie wyposażenie (oprzyrządowanie) warsztatu i fachowa obsługa 
umożliwiają przeprowadzenie dokładnej weryfikacji części i zespołów maszyny 
oraz decyzję ich wymiany lub regeneracji. 
Naprawa główna dotyczy ciągników, silników, maszyn samobieżnych i bardziej 
złożonych maszyn rolniczych i jest powierzana uprawnionym do tego warsztatom 
rejonowym lub specjalistycznym o odpowiednim wyposażeniu do weryfikacji i re-
generacji części i całych zespołów mechanizmów. Koszt materiałów i części zamien-
nych (wraz z montażem) przy naprawie głównej nie powinien przekraczać 70% 
wartości nowej maszyny, a w odniesieniu do deficytowych lub nowo wprowadza-
nych maszyn rolniczych 90-100% ceny zakupu maszyny nowej. Naprawa główna ma 
na celu przywrócenie maszynie pełnej sprawności technicznej, a więc takiej, jaką ma 
lub powinna mieć maszyna zupełnie nowa. Po naprawie głównej obowiązuje okres 
docierania i ponowny okres gwarancyjny. Naprawy główne są kosztowne,  
a w odniesieniu do niektórych maszyn, nawet nieopłacalne. Dlatego zaznacza się 
tendencja do zmniejszania liczby lub zupełnego wyeliminowania napraw głównych 
na korzyść przeglądów technicznych, napraw bieżących i okresowych. Niejedno-
krotnie mniej może kosztować wyprodukowanie, przy wieloseryjnej produkcji, no-
wej maszyny niż przeprowadzanie w małym warsztacie naprawczym naprawy 
głównej jednej, nadmiernie zużytej maszyny. Warunkiem zmniejszenia liczby na-
praw głównych jest polepszenie jakości produkcji maszyn i polepszenie jakości 
przeglądów i napraw okresowych. 

W przeciwieństwie do terminów przeglądów i okresowych obsług technicznych, 
które powinny być wykonywane w ściśle określonym czasie, terminy napraw głów-
nych mogą być przesuwane lub naprawy te mogą być zamieniane na naprawy śred-
nie, w zależności od rzeczywistego stanu technicznego maszyny i okresu amortyza-
cji. Jeśli maszyna przeszła tylko jedną naprawę główną połączoną ze zmianą użyt-
kownika (sprzedaż), to naprawa taka nazywana jest naprawą renowacyjną.  

Okres między dwiema naprawami głównymi, w którym to czasie przeprowadza 
się w ustalonej kolejności i w ustalonych odstępach czasu przeglądy techniczne, ob-
sługę okresową, naprawy bieżące oraz naprawy średnie, nazywamy okresem mię-
dzynaprawczym.  

Okresy międzynaprawcze mogą być określone liczbą dni kalendarzowych, 
liczbą godzin pracy, liczbą hektarów powierzchni pola, na której została wykonana 
praca lub liczbą ton uzyskanych produktów. Długość okresu międzynaprawczego 
oraz liczbę i kolejność przeglądów i napraw okresowych określają instrukcje fa-
bryczne lub specjalne zarządzenia, a przedłużenie okresu międzynaprawczego mo-
że nastąpić tylko wówczas, gdy maszyna jest w pełni sprawna technicznie i była 
poddana badaniom technicznym. 



Oprócz napraw głównych i średnich dla ciągników, silników spalinowych i sa-
mochodów ustalone są ściśle (wg godzin pracy silnika lub przejechanych kilome-
trów) także poszczególne rodzaje przeglądów technicznych.  

Natomiast nie ma ściśle określonych rodzajów przeglądów technicznych maszyn 
rolniczych, chociaż rozróżnia się przegląd codzienny (6-10 godzin pracy), przegląd 
tygodniowy (40-50 godzin pracy), przegląd między dwoma okresami pracy w roku 
(150-200 godzin pracy) lub przegląd po sezonie pracy. 

 

 

2. CZYNNIKI CELOWOŚCI NAPRAW 

 

Wyróżnia się techniczne i ekonomiczne czynniki celowości napraw zużytych ma-
szyn i ich części. Techniczne czynniki celowości naprawy polegają na decyzji  
o konieczności przywrócenia maszynie lub poszczególnym jej częściom pierwotnej 
(fabrycznej) sprawności technicznej, dostępnymi w danych warunkach sposobami  
i środkami, niezależnie od kosztów, jakie wtedy poniesie właściciel czy użytkownik 
sprzętu.  

Decydując o konieczności naprawy zawsze rozpatruje się kryteria ekonomicz-
ne, sprowadzające się nie tylko do bezpośrednich kosztów wykonania aktualnej na-
prawy, ale także do kosztów eksploatacji w ciągu całego okresu pracy maszyny czy 
narzędzia. 
 

Naprawiając maszynę czy regenerując jakąś część podwyższamy jej wartość użyt-
kową, teoretycznie o tyle, ile wynosi koszt danej naprawy. Nie może jednak wartość 
użytkowa naprawionej maszyny lub części wzrosnąć ponad wartość (cenę zakupu) 
takiej samej maszyny lub części, bo w tym wypadku zamiast przekazać maszynę do 
naprawy użytkownikowi bardziej opłacałby się zakup nowej maszyny. Dlatego przy 
decydowaniu o naprawie średniej czy głównej bierze się zawsze pod uwagę stosunek 
kosztów naprawy do wartości nowych maszyn i narzędzi. 

Przy naprawie sprzętu rolniczego bardzo często rezygnuje się z naprawy głównej 
na rzecz naprawy średniej czy bieżącej. Wprawdzie skróceniu ulega wówczas okres 
użytkowania, ale oszczędzając na kosztach napraw, uzyskuje się za to niższe koszty 
eksploatacji i tylko nieznaczne zwiększenie kosztów amortyzacji i oprocentowania. 
 

Może być jednak i sytuacja odwrotna, gdy użytkownik, chcąc zmniejszyć koszty 
napraw i przeglądów, niszczy maszynę w tak krótkim czasie że wzrastające koszty 
odpisów amortyzacyjnych (środki na zakup nowej maszyny) przekraczają koszty 
napraw i koszty amortyzacji przy normalnym użytkowaniu i planowej obsłudze 
technicznej sprzętu rolniczego.  

Te same kryteria ekonomiczne stosuje si ę także w trakcie przeprowadzania 
napraw, kiedy decyduje się czy dany zespół lub część regenerować czy wymienić na 
nową. W tym wypadku trzeba ponadto brać pod uwagę, że cena części zamiennej jest 
l,5-2,5 razu wyższa od przeliczeniowej ceny(wartości) tej samej części zainstalowa-
nej w nowej (kupowanej) maszynie.  

Naprawy maszyn i narzędzi rolniczych wykonuje się zwykle w warunkach mniej 
korzystnych niż produkcja nowych w zakładach produkcyjnych.  

Wskutek tego pracochłonność, koszty wykonania i montażu danej części  
w warsztacie naprawczym są wyższe od odpowiednich kosztów fabrycznych. 
 
 
 



3. REGENERACJA JAKO CZYNNIK OBNIŻAJĄCY KOSZTY NAPRAW 
  

Jednym z czynników mających zasadniczy wpływ na obniżenie kosztów produk-
cji rolniczej jest zmniejszenie kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń poprzez sze-
roko rozumianą ich odnowę, tj. naprawę z wykorzystaniem części fabrycznie no-
wych oraz zregenerowanych, gdyż w ten sposób można realnie zmniejszyć koszty 
utrzymania pojazdów maszyn i urządzeń rolniczych. Ponadto trudne warunki pracy 
oraz znaczna ich dekapitalizacja sprawiają, iż zwiększa się częstość i zakres oraz 
koszty obsługi technicznej.  
W strukturze kosztów napraw maszyn rolniczych znaczną pozycję zajmują koszty 
obsługi technicznej, a w tym koszty części wymiennych, które mogą stanowić do 
70% ogólnych kosztów naprawy. Jednym z rozwiązań ograniczającym koszty na-
praw maszyn rolniczych jest regeneracja, rozumiana jako proces technologiczny, 
mający przywrócić zużytym lub uszkodzonym elementom pożądane kształty, wy-
miary ich pierwotne cechy konstrukcyjne, jakościowe i właściwości umożliwiające 
dalsze ich użytkowanie. W procesie regeneracji uszkodzona część jest rozbierana na 
poszczególne elementy, które są czyszczone i oceniane pod względem możliwości 
dalszego wykorzystania. Zużyte elementy są wymieniane na nowe. Całość zmonto-
wana i pomalowana jest poddawana testom takim samym jak nowe elementy, a po-
tem trafia z powrotem na rynek części używanych. Nie jest to więc część nowa, ale  
o stanie maksymalnie zbliżonym do nowych. Zwykle więc udziale się na nią gwaran-
cji takiej samej jak w przypadku nowej części. Biorąc pod uwagę, że regeneracja 
zwykle pociąga za sobą wymianę na nowe elementów zużywających się najbardziej, 
takich jak łożyska czy koła zębate, to może się zdarzyć, że ze starego podzespołu 
pozostanie tylko obudowa Części regeneruje się wtedy, gdy koszt regeneracji jest 
niższy od ceny części nowej, a jakość odnowionej części zapewni jej bezawaryjną 
pracę w eksploatowanym urządzeniu w ciągu planowanego okresu międzynapraw-
czego. Trwałość regenerowanych części często przewyższa trwałość części nowych. 
Regeneracja części pozwala na zaoszczędzenie energii i drogich materiałów (np. 
stali stopowej), a także zapewnia dalszą eksploatację maszyn, do których zaprzesta-
no już produkcji części zamiennych. Działalność tego rodzaju jest racjonalna z punk-
tu widzenia ekonomiki eksploatacji maszyn. Wyprodukowanie bowiem części no-
wych jest na ogół znacznie droższe od regeneracji części używanych. Wynika to  
z faktu, że zużyciu ulegają tylko niektóre elementy powierzchni części, dlatego też 
przy regeneracji nakłady energetyczne i materiałowe są co najmniej kilkakrotnie 
mniejsze niż przy kształtowaniu części od nowa. Efekty oszczędnościowe są tym 
większe, im bardziej skomplikowana jest część oraz im większa jest jej masa w sto-
sunku do masy zużytego w procesie eksploatacji fragmentu. 

Regeneracja zużytych w wyniku eksploatacji części maszynowych jest to proces 
technologiczny, w którym zostają przywrócone ich pierwotne cechy konstrukcyjne  
i jakościowe w stopniu zapewniającym zamienność. Znaczy to, że proces regenera-
cyjny powinien pozwalać na przywrócenie nie tylko wymiarów nominalnych, ale 
także tych wszystkich cech, które zapewniają właściwe działanie elementów oraz 
ich trwałość w stopniu zbliżonym do odpowiednich cech części nowych.  
Niekiedy zamiast wymiarów nominalnych w procesie regeneracji dąży się do uzy-
skania tzw. wymiarów naprawczych. 
 
 
 
 



Zależnie od rodzaju części, materiału z jakiego zostały one wykonane, wielkości 
zużycia oraz charakteru pracy części, stosuje się różne metody regeneracji. Do naj-
bardziej znanych należą: 

 metody spawalnicze, 
 metody galwaniczne, 
 metody odkształcania plastycznego, 
 metody metalizacyjne, 
 metody z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. 

 
Regeneracja części jest jednak ograniczona. Są to ograniczenia fizyczne, technolo-
giczne i ilościowe. 
Ograniczenia  o  charakterze  fizycznym  dotyczą  możliwości  regeneracji ele-
mentów pracujących w warunkach znacznego wytężenia, gdy procesy zmęczeniowe 
limitują ich dalszą trwałość. Regeneracja ubytków materiałowych takich elementów 
nie jest celowa, jeżeli nie jesteśmy w stanie zregenerować defektów struktury we-
wnętrznej spowodowanych zmęczeniem materiału.  

Ograniczenia technologiczne to niemożność lub nieopłacalność re generacji 
elementów ze względu na rodzaj materiału, obróbkę lub specjalne zabiegi wykań-
czające. Bariera technologiczna jest jednak stale pokonywana na skutek badań nau-
kowych, których efekty umożliwiają regenerowanie takich elementów maszyno-
wych, które tradycyjnie były uważane za nieodnawialne. Na przykład przed paru 
laty nie regenerowano wałów korbowych, silników lub tłoków ze stopów lekkich. 
Dziś wdrożone są metody regeneracji tych części.  

Udział części zamiennych regenerowanych w ogólnej liczbie części, które są do-
starczane na rynek jest zależny od wielu czynników. Po pierwsze części regenero-
wane mogą pojawić się na rynku dopiero wtedy, gdy uzbiera się dostatecznie dużo 
części zużytych, które można poddać procesom odnowy. Jeśli wprowadzamy do 
eksploatacji nowy typ maszyny, to części które nie są zunifikowane z innymi typami 
muszą być wymienione po zużyciu na części nowe, czyli tzw. produkcyjne. Tak więc 
odpowiednią liczbę części zużytych zgromadzi się dopiero po upływie trwałości czę-
ści eksploatowanych. Oczywiste jest, że nie wszystkie części zużyte będą mogły być 
regenerowane, gdyż pewna ich liczba będzie uszkodzona, również nie wszystkie 
nadające się do odnowy części trafią do zakładów regenerujących. Ponadto w proce-
sie regeneracji powstaje także pewien procent braków. Innym czynnikiem ograni-
czającym liczbę części regenerowanych w obrocie jest fakt, że zwykle regenerować 
można daną część tylko jeden raz. 
Regenerację części maszyn rolniczych wykonuje się najczęściej następującymi me-
todami: spawaniem, napawaniem, obróbką mechaniczną, przez odkształcenia pla-
styczne oraz za pomocą tworzyw sztucznych i klejów. Odnowa (naprawa)  
w połączeniu z regeneracją zużytych części i zespołów wymiennych jest wręcz ko-
nieczną w odniesieniu do nadal użytkowanych maszyn, których produkcja jest już 
wstrzymana, bowiem brak części bywa często powodem przedwczesnego elimino-
wania z eksploatacji maszyn, które mogłyby jeszcze wydajnie pracować.  
Nie bez znaczenia jest również fakt, że części i zespoły odnowione są z reguły tańsze 
od części nowych, zwłaszcza gdy ich proces odnowy jest przeprowadzany metodami 
przemysłowymi w wyspecjalizowanych zakładach naprawczych.  
Części i zespoły odnowione (regenerowane) są tańsze w granicach 20-40% od po-
dobnych, nowych. 
 
 
 
 



Wysoki poziom cen nowych części i zespołów wymiennych powinien sprzyjać roz-
szerzaniu procesów odnowy, powstają bowiem sprzyjające warunki do obniżenia 
kosztów naprawy sprzętu oraz prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki w za-
kresie napraw w warunkach gospodarki rynkowej.  
 
Rosnące koszty eksploatacji zmuszają do wykorzystywania wszystkich metod i form 
działania zmierzających do minimalizowania nakładów na odnawianie obiektów 
technicznych 
 
 
 

4. STRATEGIE EKSPLOATACJI 
 

 
W czasie eksploatacji maszyn rozregulowują się ich mechanizmy, zużywają  

i starzeją części, smary, oleje i inne materiały eksploatacyjne, niszczeją powłoki 
ochronne, a także zdarzają się uszkodzenia awaryjne. Podstawowym zadaniem ob-
sługi technicznej jest zapobieganie pogarszaniu się właściwości użytkowych maszyn 
oraz przygotowanie ich do bezawaryjnej pracy. Sposób przeprowadzania obsługi 
technicznej zależy od przyjętej dla danego rodzaju maszyn strategii eksploatacji. 
Najczęściej wyróżnia się cztery podstawowe strategie eksploatacji: według ilości 
wykonanej pracy, według stanu technicznego, według efektywności ekonomicznej  
i według niezawodności. 
W strategii według ilości wykonanej pracy zabiegi obsługowe przeprowadza się, 
aby zapobiec osiągnięciu przez elementy stanu granicznego, na podstawie zaleceń 
producenta urządzeń. Ilość wykonanej pracy może być określana liczbą przepraco-
wanych godzin, motogodzin, przejechanych kilometrów, powierzchnią obrobionego 
pola itp. Za podstawę określania dopuszczalnej ilości wykonanej pracy przyjmuje się 
najbardziej niekorzystne warunki eksploatacji oraz uwzględnia słabe ogniwa kon-
strukcji. Strategia ta zapewnia odpowiednią gotowość do pracy urządzenia i bezpie-
czeństwo, ale związana jest z wysokimi kosztami obsługi technicznej, gdyż poszcze-
gólne czynności obsługowe przeprowadza się niezależnie od rzeczywistego stanu 
maszyny. Wymienia się też materiały eksploatacyjne i części, które często jeszcze 
nie są zużyte.  

Strategia według stanu technicznego może być stosowana przy wykorzystaniu 
nowoczesnych metod diagnostyki technicznej, a w szczególności diagnostyki pokła-
dowej. Możliwa jest wtedy ciągła ocena stanu technicznego i w przypadku wystą-
pienia jakichkolwiek usterek, pogorszenia się właściwości substancji eksploatacyj-
nych lub osiągnięcia stanu granicznego podejmuje się od razu decyzję o wykonaniu 
obsługi lub naprawy. Zastosowanie, obok urządzeń diagnostycznych, systemów 
ekspertowych pozwala dodatkowo uzyskać poradę o sposobie przeprowadzenia 
naprawy, a także informację o przyczynach uszkodzeń.  

Strategia według efektywności ekonomicznej jest stosowana coraz częściej. 
Związane jest to ze stosowaniem systemów zarządzania opartych na technikach 
komputerowych i możliwości gromadzenia informacji o kosztach eksploatacji,  
w tym obsługi technicznej i napraw. Głównym wskaźnikiem decydującym  
w podejmowaniu decyzji o wykonywaniu obsługi i napraw jest zysk. Dysponując 
informacjami o ponoszonych kosztach na obsługę techniczną i naprawy oraz prze-
widywanych korzyściach z zastosowania nowych maszyn, przeprowadza się analizę, 
co jest bardziej opłacalne: czy przeprowadzenie naprawy, czy też zakup nowych 
urządzeń? Ponieważ niektóre urządzenia starzeją się szybciej moralnie niż fizycznie, 
wycofuje się z eksploatacji urządzenia, których zasób pracy nie został jeszcze wy-



czerpany. Na podstawie kryteriów ekonomicznych ocenia się też potrzebę prowa-
dzenia obsługi profilaktycznej. Jeżeli koszty związane z przestojem urządzeń są wy-
sokie, to opłaca się ponosić koszty związane z obsługą techniczną zapewniającą du-
żą ich niezawodność.  

Strategia eksploatacji według niezawodności (uszkodzeń) polega na eksploat-
acji obiektów aż do wystąpienia zwiększonej intensywności uszkodzeń elementów. 
Strategię tę można stosować tylko do urządzeń, których uszkodzenie nie spowoduje 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa oraz wtedy, gdy jest ekonomicznie uzasad-
niona. Wymienione strategie mogą być łączone, tworzą wtedy mieszane strategie 
eksploatacji.  

W praktyce stosuje się różne rodzaje obsługi maszyn, jak np. obsługa okresowa 
(w tym codzienna), przed - i pokampanijna oraz sezonowa.  
Na stan techniczny maszyny lub urządzenia szczególnie duży wpływ ma jakość ob-
sługi codziennej. Szczegółowy wykaz czynności, które powinien wykonać codzien-
nie obsługujący maszynę, podają fabryczne instrukcje użytkowania. Obsługa co-
dzienna polega przede wszystkim na czyszczeniu, myciu, smarowaniu i uzupełnia-
niu materiałów eksploatacyjnych oraz czynnościach regulacyjnych i sprawdzaniu 
układów, od których zależy bezpieczeństwo operatora i otoczenia.  
Niektóre, maszyny, zwłaszcza rolnicze, pracują tylko przez krótki czas w sezonie. 
Stan techniczny oraz gotowość do pracy tych maszyn zależą więc głównie od jakości 
przeprowadzanej obsługi pokampanijnej oraz sposobu przechowywania.  
W warsztatach naprawczych przed przyjęciem maszyny do naprawy przeprowadza 
się jej kwalifikację. Celem jej jest określenie stopnia zużycia i sprawdzenie kom-
pletności maszyny oraz skierowanie jej do odpowiedniego rodzaju naprawy. Kwali-
fikacji tej często towarzyszą badania diagnostyczne. 
Weryfikację części przeprowadza się po demontażu maszyny oraz po jej umyciu. 
Ma ona za zadanie ocenę stanu technicznego części oraz określenie, czy nadają się 
one do dalszej eksploatacji. W tym celu części dzieli się na: nadające się do ponow-
nego montażu, przeznaczone do regeneracji lub naprawy oraz przeznaczone do 
złomowania. Części maszyn, które mogą być montowane tylko raz, nie podlegają 
weryfikacji. W celu uniknięcia pomyłek, części po zweryfikowaniu oznacza się 
barwnymi znakami. Na ogół części przeznaczone do ponownego montażu oznacza 
się kolorem zielonym, części do regeneracji - kolorem żółtym w miejscu, w którym 
będzie przeprowadzona regeneracja, a części przeznaczone ma złom - kolorem 
czerwonym. 
Do powtórnego montażu można przeznaczyć części o zużyciu mniejszym niż do-
puszczalne, o których sądzimy, że będą mogły jeszcze pracować przez określony 
czas, np. do następnej naprawy głównej. Dopuszczalne zużycie części jest to takie 
zużycie, którego przekroczenie może spowodować znaczne zmniejszenie trwałości 
części, zwiększenie intensywności zużywania części współpracujących lub  pogor-
szenie pracy maszyny. 
 
Do regeneracji przekazuje się części zużyte, którym będzie można w sposób opła-
calny przywrócić właściwości zbliżone do części nowych i które zapewnią po rege-
neracji dobrą pracę maszyny. Jeżeli części są zużyte lub uszkodzone w takim stop-
niu, że nie spełniają tego warunku, przeznacza się je na złom. 
 
 
 
 
 
 



O przekazaniu do naprawy (regeneracji) maszyny, zespołu lub części powinny de-
cydować czynniki techniczne, opłacalność naprawy i możliwości technologiczne za-
kładu naprawczego lub warsztatu.  

Trwałość współpracujących części po naprawie powinna zapewniać prawidłową 
ich pracę przez co najmniej jeden okres międzynaprawczy. Przy ocenie trwałości 
użytkowej części po naprawie bierze się pod uwagę takie cechy, jak: odporność na 
obciążenia mechaniczne, na ścieranie i korozję.  

O celowości naprawy zespołu lub części może także decydować rodzaj materiału, 
z jakiego wykonany jest dany zespół lub część, ich obróbka cieplna oraz klasa do-
kładności wykonania połączeń. Zapewnienie pasowania w wyższych klasach do-
kładności wiąże się z wyższymi kosztami obróbki niż w klasach o mniejszej dokład-
ności.  

Zużyte części drewniane, części z tworzyw sztucznych, gumy lub szkła na ogół 
wymienia się na nowe.  

Najlepiej nadają się do naprawy części wykonane ze stali konstrukcyjnych, które 
nie zostały poddane zabiegom obróbki cieplnej. Nie poddaje się naprawie części zu-
żytych cieplnie, chemicznie i zmęczeniowo — należy wymienić je na nowe.  

Biorąc pod uwagę kryteria ekonomiczne należy dążyć do zapewnienia najniż-
szych kosztów naprawy, a zatem: do maksymalnej oszczędności materiałów, uza-
sadnionej regeneracji części, zmniejszenia pracochłonności naprawy. 
 

Koszty naprawy części są zazwyczaj niższe od kosztów wykonania części nowej. 
Różnica ta jest tym większa, im część jest bardziej skomplikowana, większa, a tym 
samym droższa.  
Do naprawy przeznacza się przede wszystkim części zużyte w wyniku ścierania lub 
w wyniku niektórych uszkodzeń awaryjnych. Nie stosuje się naprawy części, których 
wytrzymałość została osłabiona w wyniku zużycia i nie gwarantuje niezawodności 
całej maszyny w czasie użytkowania. Nie jest uzasadniona ekonomicznie naprawa 
części, w której zostało zużyte wiele powierzchni. Nie jest też opłacalna naprawa 
zespołów o dużej liczbie zużytych części. Zwykle nie opłaca się naprawiać części 
małych o bardzo prostych kształtach. Nie naprawia się także znormalizowanych 
części złącznych. Po stwierdzeniu odpowiednio dużego zużycia wymienia się je na 
nowe. 

Niekiedy zachodzi potrzeba wymiany części o określonym zużyciu w sytuacji, gdy 
nie dysponuje się odpowiednim oprzyrządowaniem potrzebnym do przywrócenia 
danej części wartości użytkowej.  

Koszty naprawy części kształtują się różnie w stosunku do ceny nowej części za-
miennej, ale przeważnie są niższe. Różnica w kosztach wykonania nowej  
i naprawy zużytej części jest tym większa na korzyść tej ostatniej, im część jest bar-
dziej skomplikowana, większa i droższa. Z reguły części o kształtach bardzo pro-
stych i małych wymiarach nie opłaca się naprawiać. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



5. KALKULACJAA KOSZTÓW NAPRAWY 
  

Przez kalkulację kosztu wyrobów i usług należy rozumieć ustalenie – za pomocą 
metod rachunkowych – wielkości kosztów przypadających na jednostkę wyprodu-
kowanego przedmiotu lub wykonaną usługę. W związku z tym zestawia się koszty 
robocizny, ilości i wartości zużytych materiałów, energię, paliwa oraz inne koszty 
występujące przy produkcji nowych wyrobów lub naprawionych przedmiotów. 
 

Kalkulacja odgrywa bardzo ważną rolę. Umożliwia ona dobranie najbardziej eko-
nomicznie efektywnych metod produkcji, umożliwia ustalenie kosztów własnych  
i cen poszczególnych wyrobów i usług, dostarcza niezbędnych danych potrzebnych 
do przeprowadzenia, wykonania i analizy planu kosztów własnych oraz danych do 
porównania kosztów tych samych wyrobów lub usług w różnych przedsiębior-
stwach.  

Rozróżnia się dwa rodzaje kalkulacji:  
 kalkulacja wstępna (planowa), 
 kalkulacja wynikowa (rzeczywista).  

Kalkulacja wstępna (planowa) – sporządza się ją przed rozpoczęciem produkcji 
danych wyrobów lub przed przystąpieniem do wykonywania pewnych usług. Chcąc 
przeprowadzić kalkulację wstępną, należy uprzednio ustalić proces technologiczny 
wykonania lub naprawy przedmiotu. Kalkulację tę sporządza się na podstawie norm 
zużycia materiałów i norm wydajności pracy. 
 

Kalkulacja wynikowa (rzeczywista) – sporządza się ją po zakończeniu produk-
cji określonych wyrobów lub po wykonaniu naprawy. Bierze się przy tym pod uwa-
gę koszty zużytych materiałów, koszty włożonej robocizny itp.  

Sporządzanie kalkulacji wstępnej i kalkulacji rzeczywistej daje możliwość porów-
nania kształtowania się kosztów w poszczególnych elementach. Ułatwia to uspraw-
nienie procesu produkcji nowych wyrobów lub wykonywania naprawy oraz przy-
czynia się do obniżenia kosztów własnych przedsiębiorstwa. 
 

Kalkulacja może być przeprowadzona różnymi metodami, zależnie od organizacji 
procesu produkcyjnego i świadczonych usług. Rozróżnia się dwie podstawowe me-
tody kalkulacji:  

 kalkulacja podziałowa, 
 kalkulacja doliczeniowa.  

Kalkulacja podziałowa — stosowana jest przy produkcji wieloseryjnej lub masowej 
albo też przy naprawie silników lub maszyn metodą zespołową. Koszt jednostkowy 
(koszt wyprodukowanej lub naprawionej jednej sztuka) uzyskuje się przez podzie-
lenie całej sumy poniesionych kosztów przez liczbę wyprodukowanych lub napra-
wionych przedmiotów w określonym czasie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koszt jednostkowy Kj przy kalkulacji podziałowej można obliczyć za pomocą nastę-
pującego wzoru: 
 

 
 
K – koszty produkcji wyrobów lub naprawy maszyn w danym okresie,  
N – liczba wyrobów wyprodukowanych lub naprawionych maszyn w danym okre-
sie.  

 
Kalkulacja doliczeniowa – stosowana jest ona przy produkcji lub naprawie indy-

widualnej lub małoseryjnej. Ta metoda kalkulacji polega na tym, że na podstawie 
dokumentacji pierwotnej zestawia się na konto poszczególnych jednostek kalkula-
cyjnych (np. naprawianych maszyn) koszty bezpośrednie i odpowiednio obliczone 
koszty pośrednie.  

Dokumentację pierwotną stanowią głównie dowody wydania materiałów i karty 
robocze związane z naprawą jednej maszyny. Jednostką kalkulacyjną może być tak-
że określona liczba wyrobów albo naprawionych silników lub maszyn.  

Koszty bezpośrednie przy kalkulacji doliczeniowej zestawia się na podstawie zre-
alizowanych dowodów wydania materiałów i kart pracy, a koszty pośrednie rozli-
cza się na przyjęte jednostki kalkulacyjne, posługując się odpowiednio przyjętym 
kluczem podziałowym.  

Kluczem podziałowym nazywa się podstawę, w stosunku do której dokonuje się 
narzutu kosztów pośrednich. Kluczem tym mogą być koszty robocizny bezpośred-
niej, koszty materiałów bezpośrednich, koszty ogólne i warsztatowe. Najczęściej 
stosowany jest klucz robocizny bezpośredniej przedsiębiorstwa,  
i wydziału warsztatowego. 
 

W przedsiębiorstwach naprawczych za usługi, dla których niema ustalonych 
opłat stałych (np badania techniczne), przewidziane są stawki godzinowe, np. 100zł 
za godzinę pracy jednego robotnika warsztatowego. W stawce tej uwzględniony jest 
zarówno koszt robocizny bezpośredniej, jak i koszty pośrednie przedsiębiorstwa.  
Pozwala to na stosowanie kalkulacji doliczeniowej, czyli na obliczanie kosztów 
przypadających na jednostkę kalkulacyjną.  

Stawkę za jedną roboczogodzinę, czyli wartość jednej usługogodziny można, też 
wyznaczyć dla każdego przedsiębiorstwa lub warsztatu naprawczego na podstawie 
planowanych lub faktycznie poniesionych i kosztów z zakresu usług przez daną 
jednostkę gospodarczą w danym roku. Przy wyznaczaniu wartości usługogodziny 
wykorzystuje się zapisy księgowego w celu wyznaczenia faktycznie podniesionych 
kosztów utrzymania warsztatu i liczby godzin przepracowanych przez robotników 
w warsztacie. Bierze się przy tym pod uwagę następujące koszty: 

 
 koszty robocizny wraz z ubezpieczeniem,  
 koszty materiałów, paliwa, energii elektrycznej i innych, zużytych na utrzy-

manie warsztatu,  
 amortyzację budynku, maszyn, przyrządów i urządzeń warsztatowych łącz-

nie z kosztami ich naprawy,  
 wydatki administracyjne związane z działalnością warsztatu, podatki, opłaty 

bankowe itp. 



Po zsumowaniu (dodaniu) wszystkich kosztów dla danego okresu (zazwyczaj 
jednego roku) i po podzieleniu przez liczbę godzin przepracowanych przez robotni-
ków warsztatowych w danym okresie otrzyma się wartość jednej usługogodziny. 
 
Kalkulacja prac naprawczych 
 

W warsztatach naprawczych przy rozliczaniu usługowych prac warsztatowy sto-
suje się powszechnie kalkulację doliczeniową.  

 
W związku z tym każde zamówienie zaprowadza się, wypełnia i kompletuje na-

stępujące dokumenty:  
 zlecenie na wykonanie danej naprawy lub produkcji, 
 karty wyceny,  
 dokumenty pobrania i zwrotu materiału (Rw i Zw), 
 karty pracy,  
 faktury za prace zlecane obcemu zakładowi współpracującemu ramach koo-

peracji.  
Niektóre przedsiębiorstwa naprawcze sporządzają wstępne wyceny za naprawy 
sprzętu rolniczego dostarczonego do ich warsztatów, z wyjątkiem napraw i usług 
objętych cennikami opłat stałych (tabela 8.1).  
Na wstępną wycenę, czyli planowany koszt naprawy, składają następujące dane:  

 koszt roboczogodzin, 
 koszt części zamiennych i materiałów potrzebnych do naprawy,  
 inne koszty bezpośrednie (np. koszt dojazdu pogotowia technicznego do 

użytkownika), 
 zysk.  

Po zsumowaniu tych wartości otrzymuje się łączną opłatę za naprawę. W celu 
wyznaczenia kosztu robocizny za naprawę danego sprzętu przemnaża się stałą 
stawkę jednej roboczogodziny przez liczbę godzin pracy ustalonych dla danej na-
prawy. Stała stawka roboczogodziny obejmuje zarówno koszt robocizny bezpo-
średniej 
i ubezpieczenia społeczne, również koszty pośrednie przedsiębiorstwa. 
 

Przedsiębiorstwa ustalają liczbę godzin na naprawę danego sprzętu posługując 
się obowiązującymi normami, a jeżeli brak takich norm, ustala się je  
w porozumieniu z usługobiorcą.  

Ustalenie wysokości kosztów części zamiennych i materiałów technicznych po-
trzebnych do naprawy nie sprawia większych trudności, jeśli dobrze przeprowa-
dzona została weryfikacja. 
W punkcie trzecim danych wyceny wstępnej „inne koszty bezpośrednie" (koszty 
specjalne), umieszcza się koszty za prace zlecone obcemu zakładowi. Na przykład 
warsztaty przeprowadzające regeneracje skomplikowanych części (naprawy głów-
ne silników spalinowych). Wówczas koszty naprawy zleconej umieszcza się  
w rubryce trzeciej arkusza wyceny. 
Zysk oblicza się w ustalonej wysokości od sumy kosztów naprawy (zsumowanych 
trzech pierwszych pozycji). 
Z chwilą wyrażenia zgody usługobiorcy (zleceniodawcy) na opłatę, przedsiębior-
stwo przystępuje do wykonania naprawy danego sprzętu. 
Zrealizowane karty pracy oraz dowody wydania Rw i Zw powinny być dostarczane 
do biura warsztatowego i tam na bieżąco wpisywane do arkusza wyceny ostatecznej 



(tabela 8.2) w części „zestawienia kosztów". Po wypełnieniu ostatnich kart pracy  
i dowodów magazynowych należy podsumować koszt za pracę i materiały, a na-
stępnie sumy te przenieść na stronę pierwszą arkusza i wpisać je w odpowiednie 
rubryki w części dotyczącej kalkulacji ostatecznej. Przy realizacji danego zamówie-
nia wpisuje się również liczbę przepracowanych godzin pracy. 
 

Jeżeli stosowana była obróbka w obcym zakładzie, to fakturę jej powinno się wpi-
sać do arkusza wyceny ostatecznej. Faktura za pracę zleconą obcemu warsztatowi 
zwykle zatrzymywana jest w księgowości.  

Następnie sumuje się wszystkie koszty podane w arkuszu i oblicza zysk od tej 
sumy. Ostateczna suma jest wyceną zapłaty za przeprowadzoną naprawę. Sporzą-
dzona kalkulacja (zwykle przez kalkulatora) musi być sprawdzona i zatwierdzona 
przez kierownika warsztatu.  

Usługobiorca może być obciążony dodatkowymi kosztami za nieodebranie na-
prawionego sprzętu z warsztatu, a przedsiębiorstwa (usługodawca) za przetermi-
nowanie wykonania naprawy. 
 

Na podstawie sporządzonej kalkulacji ostatecznej i po wykonaniu odbioru tech-
nicznego naprawionego sprzętu przez kontrolera wystawia się fakturę,  
w której wpisuje się składniki kosztów kalkulacji ostatecznej oraz ewentualnie boni-
fikatę lub potrącenie z tytułu kary za zwłokę. 
Przy wykonywaniu naprawy objętej cennikiem stałych opłat przedsiębiorstwo spo-
rządza kalkulację ostateczną na arkuszu wyceny ostatecznej, a następnie wypełnia 
fakturę, podając następujące pozycje:  

 zryczałtowaną opłatę za naprawę główną,  
 opłatę za dodatkowe czynności, części zamienne i materiały nie objęte opłatą 

stałą, 
 bonifikatę lub ewentualnie karę. 

W fakturze za naprawę sprzętu nie objętego cennikiem opłat stałych podaje się: 
 koszt roboczogodzin zgodny z wysokością ustalonej wyceny,  
 koszt części zamiennych i materiałów w cenach zakupu, przy czym odchyle-

nie w górę nie może przekraczać 20% wstępnie ustalonego kosztu, 
 opłatę za prace zlecone innemu zakładowi,  
 zysk w ustalonej wysokości 
 bonifikatę lub ewentualnie karę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela  8.1 Tabela wyceny wstępnej 
 
  Lp. Wyszczególnienie Kwota zł 

1. Materiały (części)  

 

Koszt roboczogodzin: 
a) wg szczegółowych cenników opłat  

poz. ……………….. ……………………. 

 

 

b) wg wyceny 
ilość godzin ……………X stawka ……. zł 

 

3. Usługi obce  

4. Razem (1+2a+2b+3)  

5. Zysk od poz. 4  

6. Ogółem – wysokość opłaty  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 
Tabela 8.2 Tabela wyceny ostatecznej 
 

   Lp. Wyszczególnienie 
Kwota zł 
kapitalny 

Za remont 
bieżący 

1.  Opłata stała   

2.  
Opłata za: 

a) materiały (części) 
  

 b) roboczogodziny   

 c) usługi obce   

 d) razem (a+b+c)   

3.  Zysk (od poz. 2d)   

4.  Razem opłata za remont (1+2d+3)   

5.  Udzielona bonifikata   

6.  
Kara za nieterminowe wykonanie remon-
tu za  
………..….. dni 

  

7.  Ogółem (4+5+6)   

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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